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POLSKI ZWIĄZEK MUAYTHAI
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Regulamin Przyznawania Licencji
Sędziowskich

2
Licencja tylko dla zrzeszonych w PZ Muaythai
1. Licencje sędziowskie PZ Muaythai przyznawane są wyłącznie osobom
zrzeszonym w PZ Muaythai.
2. Licencje sędziowskie PZ Muaythai dzielą się na trzy klasy:
a) licencja sędziego krajowego;
b) licencja sędziego międzynarodowego;
c) licencja sędziego walk zawodowych;
3. Licencje sędziowskie uprawniają do:
a) licencja sędziego krajowego;
- do sędziowania na zawodach krajowych organizowanych pod patronatem PZ
Muaythai,
b) licencja sędziego międzynarodowego;
- do sędziowania na zawodach krajowych i międzynarodowych organizowanych
pod patronatem PZ Muaythai, EMF

i

IFMA oraz MŚ, PŚ i innych

multisportowych zawodach,
- do pełnienia funkcji Sędziego Głównego podczas zawodów krajowych ,
c) licencja sędziego walk zawodowych.;
- do sędziowania na walkach zawodowych krajowych do poziomu zawodowego
MP,
- do sędziowania na walkach zawodowych międzynarodowych włącznie z
walkami o pas ME, MŚ i MIK,
4. Wymogi otrzymania licencji sędziowskich:
a) licencja sędziego krajowego;
- ukończony kurs sędziego krajowego organizowany przez PZ Muaythai lub pod
patronatem PZ Muaythai,
b) licencja sędziego międzynarodowego;
- wymagane posiadanie klasy sędziego krajowego,
- ukończony kurs sędziego międzynarodowego,
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- 2 letni staż sędziowski w tym przynajmniej 250 walk jako sędzia Muaythai na
zawodach organizowanych przez PZ Muaythai lub pod patronatem PZ Muaythai,
c) licencja sędziego walk zawodowych.
- wymagane posiadanie klasy sędziego międzynarodowego,
- ukończony kurs sędziego walk zawodowych,
- 4 letni staż sędziowski w tym przynajmniej 350 walk jako sędzia Muaythai na
zawodach organizowanych przez PZ Muaythai lub pod patronatem PZ Muaythai,
w tym przynajmniej czterokrotne sędziowanie na MP lub PP,
5. Do kursu sędziego Muaythai może przystąpić każda osoba.
Licencję otrzymać może osoba, która:
- korzysta z pełni praw publicznych,
- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- przedstawi zaświadczenie o niekaralności,
- została oddelegowana na kurs przez klub zrzeszony w PZ Muaythai.
Osoby zainteresowane ukończeniem kursu sędziego Muaythai składają pisemny
wniosek do biura PZ Muaythai (Załącznik nr 1 do regulaminu)
6. Uaktualnienie uprawnień sędziowskich
a) licencja sędziowska PZ Muaythai jest ważna jeden rok kalendarzowy i
upoważnia do sędziowania odpowiednich rangą zawodów.
b) w celu utrzymania ważności licencji sędziowskiej, sędziowie są zobowiązani
do uczestniczenia w kursach doszkalających organizowanym przez PZ
Muaythai.
7. Obowiązki sędziego sportowego Muaythai z licencją PZ Muaythai:
•

Sędziowanie na zawodach organizowanych przez PZ Muaythai lub pod
patronatem PZ Muaythai przynajmniej raz na 6 miesięcy. W tym jedne zawody
o randze wyższej niż turniej pierwszych walk w ciągu roku (przy niespełnieniu
tego warunku licencja traci ważność)

•

Obowiązkowe uczestnictwo w kursach doszkalających organizowanych przez
PZ Muaythai (przynajmniej raz w roku)
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•

Sędziowie ringowi i punktowi nie mogą występować w charakterze
menagerów drużyn, trenerów lub sekundantów.

8. Prawo wprowadzania zmian w Regulaminie i prawo do interpretowania jego
przepisów przysługuje Zarządowi PZ Muaythai.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

Podstawa prawna:
Uchwała Zarządu PZ Muaythai z dnia 30.11.2018 r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku

